
      Leerling-raad Reflector  
    Schooljaar 2015 - 2016 

 

 

 
Datum  : 03/09  08/10  12/11  14/1  18/2   10/3 

Tijd   : 08.30 uur   

Voorzitter  : meester Cees 

Waar zitten we : in de teamruimte 

Verslag  : meester Cees 

Extra aanwezig : afvaardiging van de ouderraad (Bianca) en juf Esther 

 

Leden:  Groep 5A : Fenna  

Groep 5B : Mees  

Groep 6A : Alicia  

  Groep 6B : Rosalie (kan er vandaag niet bij zijn vanwege excursie) 

  Groep 7A : Ivar    

  Groep 7B : Stijn   

  Groep 8A : Luuk  

  Groep 8B : Mathijs 

 

Agenda en verslag:  

 
1. Welkom, een speciaal woord van welkom aan een van de leden van de 

ouderraad (Bianca). Zij is aanwezig om te vertellen welke ideeën de ou-

derraad heeft om te investeren in het schoolplein en om te horen of dit 

overeenkomt met de gedachten van de kinderen.  

Juf Esther wil graag een leerling-raad meemaken om te horen hoe dit op 

Reflector verloopt.  

 
2. Bespreking van ideeën uit jullie groep. Waar gaan we geld in steken?   

We maken een rondje langs alle kinderen om te horen waar de voorkeur 

voor buitenspelmateriaal naar uitgaat. Het blijkt dat veel overeenkomt 

met de opsomming die we vorige bijeenkomst al hadden verzameld. Wel 

de vraag of het mogelijk is om de lage (blauwe) doeltjes te vervangen 

voor hogere exemplaren.  

Bianca (ouderraad) vertelt dat de ouderraad zich hierin ook heeft ver-

diept en heeft een folder gemaakt met mogelijkheden. De kinderen krij-

gen die mee naar de groep en maken een top 3. Voor vrijdag 26 februari 

zullen de groepen reageren via de mail van Bianca om aan te geven 

waar de voorkeur naar uitgaat. Het doel is om nog voor de zomervakantie 

over te gaan tot aanschaf/plaatsing.  

 

3. De leerkrachten zien dat er op het plein minder goed wordt gespeeld, 

klopt dat, hoe komt dat, wat kunnen we er aan doen?  



Dit sluit mooi aan bij het vorige agendapunt. De kinderen laten weten dat 

zij de mening van het team herkennen. Zij dragen aan:  

 Voor het naar buiten gaan goede afspraken maken in de groep wie 

met wie gaat/zal spelen.  

 Het plein indelen in secties, rustige plekken, voetbalplekken en daar af-

spraken over maken. 

 Met de groep in gesprek hoe kinderen het liefst samen spelen, wat is er 

voor nodig. 

 Is het mogelijk om de teletubbie heuvel als speelterrein toe te voegen 

met duidelijk afspraken welke spellen hier gespeeld kunnen worden?  

 

We komen de volgende terug op dit item en bespreken de top 3.  

 

 

 

Volgende vergadering: donderdag 10 maart 2016 

 

 


